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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Witajcie!
Po listopadowej przerwie (ze względów organizacyjnych) wznawiamy spotkania KSP.!

Planowane,właśnie na listopad br., obchody naszego jubileuszu – 25 lecia działalności 
Klubu Studentów Polonijnych w Poznaniu – zostają przniesione na wiosnę 2019 r. Chcemy
je bowiem godnie przygotować oraz zaprosić i poinformować dużo osób, które związane 
były z klubem.

Bardzo dziękujemy za dowody pamięci o naszym KSP w postaci przesyłanych pocztówek z 
różnych stron świata w ramach akcji "Przyslij pocztówkę do KSP". Bardzo za nie dziękujemy! 

Przypominamy o trwającej zbiórce nakrętek dla chorego chłopczyka – Ziemka. W tym roku 
akademickim zebraliśmy ich już ok. 10 kg. To bardzo dużo. Dziękujemy za ich przynoszenie do 
Domu Polonii.
Poniżej propozycja trzech spotkań w kończącym się roku 2018. Zapraszamy do udziału w nich 
Studentów i Absolwentów polonijnych oraz Sympatyków naszego klubu. Będziemy wdzięczni za 
przekazanie informacji o klubie tym, którzy do KSP jeszcze nie dotarli...

14   grudnia  ,                              PIĄTEK g.19.30                            

Spotkanie świąteczne WIECZÓR PRZEDWIGILIJNY.
Zgłoszenia na to spotkanie mile widziane.,,.      

Miejsce i godzina: 19.30, DOM POLONII, Stary Rynek 51 

W PROGRAMIE WIECZORU: czytanie  fragmentu o Bożym Narodzeniu z 
Ewangelii wg św. Łukasza, dzielenie się opłatkiem, składanie życzeń, 

śpiewanie kolęd. 
Na polonijnym, świątecznym stole będzie ryba  i inne przysmaki, a na końcu pojawi się ... 
Święty Mikołaj z prezentami.  CZEKAMY NA WAS !  Przyjdźcie !
Na spotkanie bardzo prosimy przynieść:  UPOMINEK o symbolicznej wartości 7,00 zł.
Mile widziane będą instrumenty muzyczne, gałązki świerku, pomarańcze lub jakaś rybka itp.

16   grudnia  ,                       NIEDZIELA  , g. 20.00                                                

DOM BERNARDY ALBA FEDERICO GARCIA LORCA. Reżyseria: Magdalena Miklasz.

ZAPISY - konieczne: do 14 grudnia. Liczba miejsc ograniczona. 
Koszt: 30,00 zł.        Osoby towarzyszące:  55 zł.  
Godzina i miesce przedstawienia: 20.00,  TEATR NOWY (Scena Nowa), ul. 
Dąbrowskiego 5 (wejście od ul. Krasińskiego). 
O przedstawieniu.  Zaczyna się baśniowo: na skraju wsi mieszka matka i jej pięć pięknych córek... 
Ojciec umarł, dopiero co umilkły pogrzebowe dzwony. Kobiety przywdziewają więc żałobę i zamykają 
bramy domostwa na osiem długich lat. Czy jednak przymusowe odosobnienie okaże się dobrym 
rozwiązaniem dla młodych i pełnych życia kobiet? A może baśń zmieni się rychło w thriller?  Spektakl 
trwa 110 minut (bez przerwy)



18   grudnia  ,                            WTOREK  , g. 19.30                                  

Lodowisko „B o g d a n k a”
ZAPISY do 17 grudnia.         Liczba miejsc ograniczona. 

Czas jazdy na lodowisku to jedna tercja, czyli 90 minut . 
Koszt: 10 zł. + opłata za korzystanie z szatni (1,00 zł.). 
Osoby towarzyszące: 16 zł. (ulgowy) lub  20 zł. normalny + opata za szatnię (1,00 zł.).

Godzina zbiórki: 19.30,  miejsce: lodowisko „Bogdanka, ul.  Północna 9. 
Lodowisko nie jest  zadaszone (działa od  1967r.). 
Zapewniamy łyżwy – na miejscu jest bowiem wypożyczalnia łyżew, szatnia i barek, wc.  
                                   
Wszystkim  studentom, absolwentom i sympatykom KSP przesyłam  
serdeczne życzenia radosnych i pełnych pokoju świąt Bożego 
Narodzenia i Szczęśliwego Nowego Roku 2019.

PO PRZERWIE ŚWIĄTECZNO -NOWOROCZNO-SESYJNEJ  SPOTKANIA KSP 
ZOSTANĄ WZNOWIONE pod koniec stycznia 2019 r

Zapisy na spotkania: e-mailem, relefonicznie lub osobiście.

Zapraszam serdecznie. Dariusz Łukaszewski 
***

K ą c i k  p o e t y c k i.

"To już pora na wigilię". 

To już pora na wigilię, to już czas,

A tu jeszcze kogoś nie ma pośród nas,
A tu jeszcze, a tu jeszcze ktoś ma przyjść,
Bo przy stole wolne miejsce czeka dziś.
Gwiazdo betlejemska, prowadź go przez świat,
Żeby razem z nami przy tym stole siadł.
Prowadź go tu do nas z tych dalekich dróg,
Żeby razem z nami kolędować mógł.
Daj mu światło, bo tak łatwo zmylić ślad,
Daj nadzieję, kiedy w oczy wieje wiatr,
Strudzonemu, zmęczonemu pomóż iść,
Bo samotny nikt nie może zostać dziś...

Wanda Chotomska, 1929-2017, polska pisarka, autorka wierszy i opowiadań dla dzieci i 
młodzieży, autorka cyklu programów telewizyjnych dla dzieci "Jacek i Agatka". 

***  

http://culture.pl/pl/tworca/wanda-chotomska
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